
 

Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

                                              Nr 16/2016 w dniu 23.11.2016 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 19.00 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

1. Grzegorz Owczarzak- 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

 2. Krystyna Urbańska           

          - Wiceprzewodnicząca 

obecna 

3. Łukasz Wachowiak 

- sekretarz Komisji      

obecny 

4. Tadeusz Synoracki obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Tomasz Kranc obecny 

7. Krzysztof Migasiewicz obecny  

8. Jacek Brzostowski nieobecny 

9.  Halina Sobota obecna 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1. Jacek Brzostowski 

2. ________________ 

      Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

  1. Danuta Królczyk - Skarbnik Powiatu  

       2. Ewelina Szulc – po. Kierownika Wydziału Oświaty (…)  

         3. Lucyna Ostapiuk - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu 

         4. Przemysław Bury- dyrektor ZOZ w Wągrowcu. 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1.1.  Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1.2.  Analiza projektu budżetu na 2017 rok. 

1.3. Praca nad planem pracy Komisji na 2017 rok. 

1.4.  Opiniowanie materiałów na sesję. 

1.5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.    

 

2.  OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
      

                  BRAK 

 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 

 

Ad.1. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty,   

 

  Ad. 2. Informację o projekcie budżetu na 2017 rok przedstawiła pani Danuta Królczyk - skarbnik powiatu.  

Przypomniała członkom komisji o zasadach konstrukcji budżetu oraz o zasadach postepowania w jego 

realizacji. Przedstawiła dane kwotowe dotyczące przychodów i wydatków ujętych w projekcie. Kilka 

dni wcześniej radni otrzymali projekt budżetu celem zapoznania się z jego zapisami. 

   Ad. 3. Przewodniczący pan Grzegorz Owczarzak zwrócił się do członków komisji z prośbą o 

przygotowanie propozycji do opracowania planu pracy komisji na rok 2017, który to plan zostanie 

sprecyzowany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu komisji.  

  Ad.4. W prezentacji materiałów na posiedzenie XXV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego wystąpili: pani     

          - Lucyna Ostapiuk z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu która omówiła cel,       

  zadania  projektu partnerskiego pt. „Projekt  poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i     

  systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” w 

  ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020    

  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  Społecznego.  

             - Pani Ewelina Szulc – po. Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu złożyła informację na 

temat występowania problemów narkotykowych w Powiecie Wągrowieckim i sposoby 

przeciwdziałania narkomani oraz stopniem zagrożenia dopalaczami. Materiały do zapoznania się z 

powyższym tematem radni otrzymali kilka dni przed posiedzeniem komisji. W roku szkolnym 

2015/2016 nie odnotowano problemów z używaniem narkotyków i dopalaczy w szkołach. 

              - Pozostałe materiały będące przedmiotem posiedzenia XXV sesji omówił pan Tomasz Kranc – 

starosta wągrowiecki. Radni pozytywnie zaopiniowali materiały na posiedzenie sesji. 

             - w posiedzeniu komisji uczestniczył na zaproszenie pana Starosty pan Przemysław Bury- dyrektor 

ZOZ w Wągrowcu. Pan dyrektor przedstawił sytuację ZOZ na chwilę obecną a także sytuacje w 

perspektywie przyszłościowej, która będzie zależna od przepisów i wymogów odgórnych.   

             - Przewodniczący komisji Grzegorz Owczarzak zwrócił się z prośbą do członków komisji o 

powtórzenie złożenia wniosku w sprawie ustawienia lustra przy wyjeździe z drogi wyjazdowej z 

Bazy paliw w Rejowcu w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką 197. Radny Tadeusz 

Synoracki wnosi o złożenie wniosku w sprawie ustawienia tablicy informacyjnej w Jaroszewie 2 

przy drodze wojewódzkiej 190. 

  Ad5. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia komisji. 

  



    5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

 

5.1.  Zapytania 

 

                                               BRAK 

 

 

5.2.  Opinie  

 

                   
 

5.3.Stanowiska 

 

                                                    BRAK 

 

 

 

 

 

5.4.Wnioski 

1. Komisja zwraca się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wystąpienie do Wojewódzkiego Zarządu 

Dróg o ustawienie lustra przy wyjeździe z drogi wyjazdowej z bazy paliw w Rejowcu w kierunku 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 197 z uwagi na występujące tam niebezpieczeństwo 

pojazdów wyjeżdzających i tych będących na jezdni. 

2. Komisja zwraca się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wystąpienie do Wojewódzkiego Zarządu 

Dróg w sprawie ustawienia tablicy informacyjnej w Jaroszewie 2 przy drodze wojewódzkiej 190. 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

        Krystyna Urbańska                                                  Grzegorz Owczarzak 

-- -----------------------------                              --------------------------------------------- 


